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Výzva na predloženie ponuky  
 
pod ľa čl. VII bod 5. Smernice č. 2/2013 o zadávaní  zákazky na dodanie tovaru 
vrátane potravín,  poskytnutie služby, alebo uskuto čnenie stavebných prác, 

ktoré nesp ĺňajú podmienky pod ľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3 písm. b) a c)  zákona  
o verejnom obstarávaní. 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
Názov:  Mesto Spišské Vlachy 
Sídlo:    SNP 34, 051 62 Spišské Vlachy 
IČO:   00329657 
DIČ:  2021331543 

 Telefón:  053-417 42 12 
Kontaktná osoba: Ľubomír Fifik – primátor mesta 

 E-mail: primator@spisskevlachy.sk 
 

2. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
„Zameranie a štúdia využitia národnej kultúrnej pamiatky (administratívnej 

budovy), SNP 34 v Spišských Vlachoch“ 

 ZAMERANIE OBJEKTU 
 Poloha:  
 Parcela č. 196, súpisné číslo 87, evidovaný v Ústrednom zozname 
 pamiatkového fondu pod č. 4482/0, katastrálne územie Spišské Vlachy. Objekt 
 je situovaný v centrálnej časti pamiatkovej zóny, v strede východnej strany 
 námestia na  nároží ul. SNP a Hviezdoslavovej ulice. 
 Stručná charakteristika: 
 Dvojpodlažný čiastočne podpivničený objekt s vnútorným obdĺžnikovým 
 nádvorím. Na I. NP sú klenuté stropy s lunetami, nad II. NP sú trámové 
 stropy. Na dvorovej fasáde severného krídla je pavlač. Strechy nad 
 južným a západným krídlom sú sedlové, nad  severným a východným krídlom 
 pultové so spádom do nádvoria. Krov je drevený väznicovej konštrukcie. 
 Jedná sa o nehnuteľnú kultúrnu pamiatku (národnú kultúrnu pamiatku)  
 nachádzajúcu sa v pamiatkovej zóne  Spišské Vlachy. 
 Rozmery objektu: 
 vonkajšie rozmery objektu: 25,4 x 38,2 m 
 rozmery vnútorného nádvoria: 9 x 22,5 m 
 šírka pavlače: 1,1 m 
 rozmery 1. PP: 9,3 x 8 
 obostavaný objem cca 8 000 m3 
 V návrhu: 

• rešpektovať a zachovať priestor spojov s prístupom v juhovýchodnom nároží 
objektu 

• vyhradiť priestor pre kotolňu, nakoľko sa uvažuje s výmenou elektrických 
akumulačných pecí za teplovodné kúrenie s využitím alternatívnych zdrojov 
energie 
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• v odôvodnenom prípade uvažovať s premiestnením priestorov mestských 
lesov do inej budovy 

• zachovať hygienické zariadenie prístupné zo dvora pre využitie počas konania 
podujatí na nádvorí budovy. 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  
19.990 € bez DPH 
 

4. Lehota na predkladanie ponúk:  
10.03.2014 do 12:00 hod. 

 
5. Miesto doru čenia ponúk:  

Mestský úrad, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 
 

6. Podmienky ú časti a požiadavky verejného obstarávate ľa na predmet 
zákazky:  
Oprávnenie a odborná spôsobilosť osoby na poskytnutie požadovaných     
služieb. Ponuky môžu byť predložené v stanovenej lehote písomne, alebo 
elektronicky. Písomne predložené ponuky  doručené poštovou prepravou 
alebo osobne do podateľne MsÚ Spišské Vlachy na adresu uvedenú v bode 1 
tejto výzvy musia byť v uzatvorených obálkach s označením „PONUKA – 
ZAMERANIE A ŠTÚDIA VYUŽITIA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMI ATKY 
(ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY), SNP 34 V SPIŠSKÝCH VLACH OCH – 
NEOTVÁRAŤ“.  Ponuky je možné zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú 
adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. 
 

7. Typ zmluvy:  
□ Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
□ Objednávka na predmet zákazky 
 

8. Podmienky financovania predmetu zákazky:  
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného 
obstarávateľa. Súčasťou faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a 
prevzatí predmetu zákazky. Splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry verejnému obstarávateľovi. Úhrada faktúr bude realizovaná 
bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.  

 
9. Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby alebo uskuto čnenia 

stavebných prác: 
Mestský úrad, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 

 
10. Termín dodania tovaru, poskytnutia  služby aleb o uskuto čnenia 

stavebných prác: 
do 10 kalendárnych dní od podpísania zmluvy.  
 

11. Kritériá na vyhodnotenie  ponúk: 
Kritériom na hodnotenie ponúk je: cena a čas dodania služby v d ňoch  
podľa návrhu zmluvy.  
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 V predloženej cenovej ponuke musí byť zohľadnená aj doprava na miesto 
 poskytnutia služieb. Ceny je v ponuke potrebné uvádzať v € bez DPH aj 
 s DPH. 
 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa: 
 

a) proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť 
o nápravu, ani námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

b) verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia 
informácií získaných prieskumom trhu resp. ponúk oznámi všetkým 
uchádzačom, ktorí doručili ponuky, výsledok vyhodnotenia, vrátane 
poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  
prijíma, 

c) ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy resp. 
vystaveniu objednávky pre úspešného uchádzača, resp. úspešný 
uchádzač od plnenie zmluvy alebo objednávky odstúpi, verejný 
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy, resp. vystaviť 
objednávku pre uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak 
nedôjde k uzatvoreniu zmluvy resp. vystaveniu objednávky ani s 
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný 
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa 
umiestnil ako tretí v poradí. 

 
 
 
V Spišských Vlachoch, dňa 04.03.2014 
 

 
 

 
 

       v. r. 
        Ľubomír Fifik 
                            primátor mesta 


